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  Προς: 

Πληροφορίες  : Μαρία Μελενικιώτου Πρόεδρο κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 

κ. Ι. Κυριακόπουλο 

 

Τηλέφωνο       : 24610-28030 

 
Θέμα : TEE/ΤΔΜ - Αδιαπραγμάτευτες θέσεις για την ύπαρξη και βιωσιμότητα 

του ασφαλιστικού μας Ταμείου  
 

Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας στην τελευταία συνεδρίαση της Δ.Ε. του (27η 

συνεδρίαση, 15-12-2014), αποφάσισε τις παρακάτω θέσεις για το θέμα «Ασφαλιστικό: 

προβλήματα – το μέλλον του Ασφαλιστικού μας Φορέα» που θα συζητηθεί στην 2η 

τακτική συνεδρίαση της κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 19-20-21/12/2014 : 

Αδιαπραγμάτευτες θέσεις για την ύπαρξη και βιωσιμότητα του Ταμείου μας 

1. Κατάργηση του ληστρικού Ν2469/97. 
2. Πλήρης αποκατάσταση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ. Άμεση επιστροφή των 

2,5 δισ. € που λεηλατήθηκαν από Τράπεζα της Ελλάδος και PSI. 
3. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων Ν3863/2010, Ν3865/2010 και 

Ν3986/2011.  
4. Άμεση καταβολή στο ΤΣΜΕΔΕ των οφειλών του κράτους και των εργοδοτών. 
5. Κατάργηση του Ν4172/2013 περί αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Κατάργηση 

του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Να αρθεί άμεσα η επιβουλή 
κατά των περιουσιακών στοιχείων των μηχανικών που αδυνατούν να καλύψουν 
τις υπέρογκες ασφαλιστικές απαιτήσεις 

6. Να μη διαλυθεί το ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ. 
Να μην ενοποιηθεί με άλλα Ταμεία. 
Να διεκδικήσουμε την αυτονόμηση του. 
Να παραμείνει η εγγυοδοτική δυνατότητα του ΤΣΜΕΔΕ. 
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Θέσεις για τις Υποχρεώσεις του Ταμείου μας έναντι της ανακούφισης των 

μηχανικών  

1. Διασφάλιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους τους 
ασφαλισμένους μηχανικούς. Να δοθεί περίοδος χάριτος 3 – 5 ετών κατά την 
οποία οι ασφαλισμένοι θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανεξάρτητα με 
το αν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα. Εναλλακτικά, να μπορούν να πληρώνουν 
εισφορές μόνο του κλάδου υγείας. 

2. Άμεση λειτουργία του κλάδου ειδικών παροχών που ορίζεται με τον 
Ν3518/2006. 

3. Διαγραφή των ποσών που αντιστοιχούν στον κλάδο υγείας για το χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο ο ασφαλισμένος παρέμενε ανασφάλιστος χωρίς 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

4. Διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών με ταυτόχρονη διαγραφή προστίμων 
και τόκων υπερημερίας για τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς. Κατάργηση 
των επιβαρύνσεων στις καθυστερούμενες οφειλές. Άτοκοι και δίκαιοι 
διακανονισμοί με βάση την οικονομική κατάσταση του ασφαλισμένου – 
αποσύνδεση των διακανονισμών με την πληρωμή τρεχουσών εισφορών. 
Δυνατότητα διακανονισμού και για τις τρέχουσες εισφορές, δυνατότητα 
επανενεργοποίησης διακανονισμών που έχουν καταπέσει . 

5. Κατάργηση του Πιστοποιητικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για να ασκήσουν 
το επάγγελμα οι αυτοαπασχολούμενοι, και οι ατομικές  επιχειρήσεις.  

6. Καθιέρωση επιδόματος ανεργίας ιδιαίτερα αυξημένου για τους νέους 
μηχανικούς. Άμεση λειτουργία του Κλάδου Ειδικών Παροχών του νόμου 
3518/2006, με βάση τον κανονισμό και το βασικό σενάριο της αναλογιστικής 
μελέτης που έχουν κατατεθεί στο εποπτεύον υπουργείο. 

7. Λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την αντιμετώπιση του φαινόμενου των 
αθρόων διαγραφών από το ΤΕΕ – ΤΣΜΕΔΕ.  

8. Να τροποποιηθεί ο νόμος 3518/06 (αρ.27, παρ.6) και να ρυθμισθεί το θέμα που 
ορίζει ως προαπαιτούμενο για έκδοση αδειών για ιδιωτικά έργα την προσκόμιση 
ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους 
συναδέλφους που δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι να ασκήσουν το επάγγελμα 

9. Κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού ασφαλισμένων προ του 1993 και 
μετά το 1993. 

10. Θεσμοθέτηση της αναστολής της ιδιότητας µέλους του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕ∆Ε για 
ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να µειωθούν οι αιτήσεις διαγραφής. 

11. Ρύθμιση παλαιοτέρων οφειλών σε βάθος χρόνου. Η ρύθμιση να μην ακυρώνεται 
εξαιτίας  μη καταβολής μίας μηνιαίας δόσης 
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Ζητούμε ως Περιφερειακό Τμήμα, πριν από οποιαδήποτε συμμετοχή του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ 

στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA BANK, να υπάρχει αναλυτική 

ενημέρωση των Περιφερειακών Τμημάτων λόγω της ιδαιίτερης σοβαρότητας του 

θέματος.  

Η μη πληρωμή των εισφορών δεν αποτελεί επιλογή για τους μηχανικούς, αλλά 

αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής. 

 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Ο Πρόεδρος 

 
Δημήτριος Μαυροματίδης 
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